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Borító
A két kötet természetesen egységes borítóval rendelkezik. A vászonba kötött
keménytáblás borító kiadói borítóval egészül ki. A kiadói borító háttere barnásbézses márványminta, a cím és a kiadó pedig egy vékony fekete keretbe van
foglalva. A cím ‘A’ betűje megegyezik a kötetet jelölő szám betűtípusával.
Mindkettő piros színű, kurzív, és egy díszesebb, kézírásra emlékeztető
betűcsalád tagjai. Ehhez képest a cím többi része és a kiadó is egyszerű,
letisztult fekete félkövér verzál betűkkel van feltüntetve. A címet öt sorba
tördelték és középre igazították. A sorok felülről lefelé egyre kisebb
betűfokozattal vannak szedve (kivéve a ‘világ-’ és a ‘története’ sor, ezeknek
azonos a betűméretük). A borító alján található a kiadó neve a cím középő
három sorával megegyező, nem félkövér betűkkel. Összahatásában az egész

borító egyszerű és átlátható, mégis szolidan díszített a névelő és a szám
formájának és színének köszönhetően.
A fekete vászonkötésen a B1-en és a gerincen vízszintesen csak a cím
található majdnem teljesen megegyező, de kisebb formában, bézs színnel
nyomva. Az egyetlen különbség az, hogy a kötetet jelölő szám egy sor kihagyás
után áll.

Előzék
Az előzékek sima világosbarna, nagyobb grammsúlyú (110 g) papírból vannak.

Címnegyed
A szennycímlapon a kiadói borítón található keretben a cím, alatt pedig az ‘első
kötet’ felirat található egyszerű verzál betűkkel. Alatt pedig egy Bourbon-liliom
egyszerű ábrája látható fejjel lefelé. A szennycímlap verzója vákát.
A belső címlapon szintén azonos keretben a cím, a kötet, a kiadás, a
főszerkesztő, a szerkesztő(k), a kiadó, valamint a kiadás helye és éve szerepel.
Verzóján szintén keretben vannak feltüntetve a szerzők, a lektor(ok), a
képanyagot és a bibiliográfiát összeállító munkatárs, valamint a könyv
összkiadásának ISBN száma és a kötetek saját ISBN száma. A nevek minden
oldalon kurzívak.

Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzékben is feltűnik a már korábban említett keret a ‘Tartalom’
felirat körül, illetve alatta megtalálható a Bourbon-liliom. A tartalomjegyzék
mindkét kötetben az 5-9. oldalon található, a 10. oldal pedig vákát. A nagyobb
szerkezeti egységek részcímei verzállal vannak szedve, az fejezetcímek kisebb
fokozatú kurzív betűkkel (mellettük zárójelben a szerző neve). Az alcímek pedig
folyamatos szedéssel és még kisebb fokozattal szerepelnek. Az a cím és az egész
tartalomjegyzék középre van igazítva.

Előszó
Az első kötetben a tartalomjegyzéket az első, majd a második kiadáshoz készült
előszó követi, ezután pedig egy tájékoztató található. A címek minden esetben a
tartalomjegyzékhez hasonlóan keretben és Bourbon-liliommal jelennek meg.

Belívek
A belívek lapjai egyszínnyomásosak, sima világosbarna 80 grammos ofszet
papírra készültek. Mindkét kötet tartalmaz emellett képes mellékleteket, ezeket
90 grammos fényes műnyomó papírra nyomtatták.
A főszöveg az első kötetben a 17., a másodikban a 11. oldalon kezdődik.
Az egyes részek címoldalai mindig páratlan oldalon vannak, formájuk
megegyezik a szennycímlappal. Verzójuk mindig vákát. A számozott fejezetek

címei a tartalomjegyzékkel azonos formát kaptak annyi különbséggel, hogy
kurzív betűkkel szedték őket, a liliom pedig a cím fölé került. A fejezetek
mindig új, de nem feltétlenül páratlan oldalon kezdődnek. Az alcímek a
fejezetcímeknél kisebb fokozatú verzál betűkkel szerepelnek, és a bal margóhoz
vannak igazítva. Nem kezdődnek új oldalon, szedésük folyamatos.
A főszöveget viszonylag kicsi, 10 pontos (valószínűleg Times) betűkkel és
kompressz szedéstükörrel készítették, ami a terjedelem miatt indokolt. Az
oldalszámozás egységes, alul középen helyezkedik el.

Melléklet
Mindkét kötetben találhatók fekete-fehér (kétszínnyomásos) fényképeket és
grafikákat tartalmazó mellékletek. Ezek nem tartoznak bele az oldalszámozásba,
és jobb minőségű műnyomó papírra készültek. Az első kötetben a 352. és a 353.
oldal között találhatóak, míg a másodikban 400. és a 401. oldal között. Egy
oldalon egy, kettő vagy három kép található (fényképek, ábrák, tervrajzok). A
mellékleten belül minden oldalon kurzív betűkkel szedett cím utal arra, hogy
melyik fejezethez taroznak a képek. A képek alatt vagy fölött képaláírás
található.

Bibilográfia, címmutató, névmutató
A második kötetben a főszöveg utáb bibiliográfia következik, aminek saját
címlapja van a szennycímlap mintájára. Verzója vákát. A következő oldalon
olyan keret és minta van, mint a fejezetcímeknél, de nem tartalmaz címet.
Különböző szempontok szerint vannak csomortosítva a művek. A nagyobb
egységek címe verzál betűkkel középre igazítva szerepenek, míg a kisebb
egységek címei kisebb fokozatú verzál betűkkel balra igazítva szerepelnek. Ezek
alatt folyamatos szedéssel következnek a műcímek.
Mindkét kötetben szerepel címmutató és névmutató. A tartalomjegyzék
keretes mintájára készültek el ezeknek a címei. Mindkét mutatóban 10 pontos
betűkkel vannak betűrendben feltüntetve a tételek. A címnegyedben a címek
mellett zárójelben a szerző és kurzív betűkkel a mű eredeti címe szerepel. A
névmutató csak a neveket és az oldalszámokat tartalmazza két hasábba tördelve.

Konofon
Az első kötetben a névmutató utolsó oldala melletti páratlan oldalon alul
található a kolofon egy része: itt a tükör tetejéhez igazítva tüntetik fel a a borítóés kötésterv készítőjét, alul közpére igazítva pedig a felelős szerkesztőt, a
műszaki vezetőt, a műszaki szerkesztőt, a terjedelmet és a szabványt. Ennek a
verzója vákát, majd a következő páratlan oldalon alul középre szerepel a
nyomda, a kiadás éve és helye, valamit a felelős vezető.
A második kötetben ezek az adatok egy oldalon találhatók. A návmutató a
864. oldalon ér véget, a 865. oldal vákát, és a 866. oldalon található a konofon.

Összefoglalás
A két kötet a kolofont leszámítva egységes. Felépítésük áttekinthető, könnyű
bennük tájékozódni. A megjelenésük letisztult és egyszerű, néhány apró díszítő
elemtől eltekintve (keret, liliom) kifejezetten puritán. A könyvek formája és
kivitelezése összhangban áll a tartalommal és a terjedelemmel, tipográfiailag
megfelel a kor elvárásainak.

